
ACTA

da

Reuniao de negociacao com o

Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional

Acta n.s 21

Aos 27 dias do mes de Outubro de 2010, pelas 16h00, compareceram no Salao Nobre do

Ministerio da Justica, em representacao do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional

(SNCGP), os respectivos Presidente da Direccao, Tesoureiro, Coordenador da Accao Sindical da

Zona Centro e Vogal, bem como, em representacao do Senhor Ministro da Justica, os Senhores

Secretario de Estado da Justica e da Modernizacao Judiciaria (SEJMJ), Chefe do Gabinete do

Senhor Ministro da Justica e adjunta do Gabinete do Senhor SEJMJ, a fim de se proceder a

reuniao de conclusao da negociacao, nos termos da Lei n. 5 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de decreto-lei de transferencia do subsistema de saude dos servicos

sociais do Ministerio da Justica (SSMJ) para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 (PLOE/2011) com

relevancia em materia remuneratoria, em particular os artigos 17.2, 18.^ 19.

°

(
319 e

32.5.

Senhor SEJMJ iniciou a reuniao pelas 16h45, descrevendo as alteracoes promovidas a versao

anterior do projecto de diploma de transferencia do subsistema de saude para a ADSE no

sentido de reforcar principio da nao interrupcao dos tratamentos.

SNCGP transmitiu seu acordo ao projecto desde que salvaguardada a manutencao de

direitos identicos aos dos SSMJ e assegurada a inexistencia de hiatos, tendo sugerido que se

oficiasse os prestadores de cuidados de saude no sentido de alertar para a transferencia em

curso e para a validade dos cartoes dos SSMJ ate a emissao dos novos.

Senhor SEJMJ confirmou que diploma salvaguarda direitos adquiridos, passando os

trabalhadores e aposentados a ficar abrangidos pelo sistema de beneffcios de saude gerido

pela ADSE, sublinhado que actualmente os niveis de proteccao do subsistema de saude da

Justica sao ja coincidentes com os garantidos pela ADSE e que atraves desta concentracao se

garantem importantes ganhos de racionalizacao e eficiencia na gestao dos recursos e meios

humanos, financeiros e tecnologicos envolvidos, sem afectar a qualidade da proteccao

conferida. Finalmente, sugeriu que SNCGP funcione tambem como observatorio da

transicao, reportando ao MJ eventuais problemas e duvidas que venham a surgir, em

particular eventuais problemas em relacao a doencas cronicas ou problemas especificos, que

serao de imediato transmitidos ao Ministerio das Financas. Quanto a questao da validade dos

cartoes, a mesma encontra-se garantida dado que a transicao sera oficiosa.

SNCGP alertou ainda para a necessidade de os conjuges dos guardas prisionais poderem

optar pela ADSE, o que actualmente nao se encontra contemplado. Senhor SEJMJ informou

porem que a ADSE esta em reestruturacao e que as regras em relacao a famiiiares estao em

ponderacao, pelo que a preocupacao do SNCGP integrara o conjunto de questoes que a ADSE

tera de ponderar.



Encerrada a negociacao nos termos e para os efeitos da Lei n.e 23/98, de 26 de Maio, do
projecto de decreto-lei de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, procedeu-se de
seguida a discussao das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 com
particular relevancia em materia remuneratoria, tendo o SNCGP transmitido a sua posicao

contraria ao mesmo, com fundamento:

a) Na actual situacao de incumprimento do pagamento das horas extraordinarias e de
trabalho nocturno prestado pelos seus associados, recordando tratar-se do unico caso de

incumprimento do pagamento de horas extraordinarias e que, nao sendo possfvel

excepcionar o Corpo da Guarda Prisional, se impoe o cumprimento, como nas demais
carreiras, das regras em materia de duracao do trabalho e de prestacao de trabalho

extraordinario e nocturno decorrentes da Lei n.s 59/2008, de 11 de Setembro;
b) Nas alteracoes remuneratorias devidas pelas progressoes que entretanto ocorreram e se

encontram por regularizar desde Junho de 2009;

c) Na premencia de resolucao dos constrangimentos a nivel do quadro de pessoal;

d) Na falta de revisao do estatuto da carreira.

O Senhor SEJMJ transmitiu a sugestao do Senhor Secretario de Estado da Administracao
Publica no sentido de se abrir mesas exploratorias sobre os diversos temas, para serem
resolvidos a luz do principio da neutralidade financeira.

A reuniao terminou pelas 18h00.

Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se urn exemplar a cada urn dos
signatarios.

Em27deOutubrode2010,

Pelo Sindicato Nacional do Corpo Pelo Ministerio da Justica,

da Guarda Prisional, O Secretario de Estado da Justica e da

O Presidente da Direccao, Modern izacao Judiciaria,

^wj^tA
Jorge Manuel Rocha Alves Jose Magalhaes


